
                            Єдина країна – Дайджест 19.02.21 

 

 

ТОП 

 

Байден закликав Європу відстоювати 

цілісність і суверенітет України 

Захист територіальної цілісності й суверенітету 

України є вкрай важливим елементом у 

відповіді США і Європи на загрози з боку Росії 

– з метою захисту західної моделі демократії і 

трансатлантичної єдності. 

 

Санкції до Медведчука і його дружини 

ввели за фінансування тероризму - Данілов 

Рада національної безпеки й оборони 

застосувала санкції до низки осіб, серед яких 

народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук 

та його дружина Оксана Марченко, за статтею 

«фінансування тероризму». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194125-bajden-zaklikav-evropu-vidstouvati-cilisnist-i-suverenitet-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194125-bajden-zaklikav-evropu-vidstouvati-cilisnist-i-suverenitet-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194125-bajden-zaklikav-evropu-vidstouvati-cilisnist-i-suverenitet-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194107-sankcii-do-medvedcuka-i-jogo-druzini-vveli-za-finansuvanna-terorizmu-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194107-sankcii-do-medvedcuka-i-jogo-druzini-vveli-za-finansuvanna-terorizmu-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194107-sankcii-do-medvedcuka-i-jogo-druzini-vveli-za-finansuvanna-terorizmu-danilov.html


 

У Мін’юсті прокоментували можливість 

заборони «Партії Шарія» ЕКСКЛЮЗИВ 

Міністерство юстиції не отримувало від 

правоохоронних органів повідомлень про 

порушення «Партією Шарія» законодавства 

України, які б могли стати підставою для 

звернення до суду з ініціативою щодо 

заборони діяльності партії. 

 

 

Дані про придбання Порошенком 

«Прямого» з'явилися у держреєстрі 

Дані про покупку телеканалу "Прямий" 

співголовою парламентської фракції партії 

"Європейська солідарність", експрезидентом 

Петром Порошенком з'явилися в Єдиному 

державному реєстрі юридичних і фізичних 

осіб-підприємців.

 

 

Платіжки: чи є шанс на зниження цін? 

Укрінформ ділиться новинами та враженнями з 

тарифного форуму "Україна-30: Платіжки".  

 

 

«Аноніми у мережі – не авторитети»: 

Кличко звернувся до батьків через 

самогубства підлітків 

Київський міський голова Віталій Кличко 

звернувся до батьків у зв’язку із випадками 

самогубств серед дітей, які нещодано 

трапилися в Києві та інших містах України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194048-u-minusti-prokomentuvali-mozlivist-zaboroni-partii-saria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194048-u-minusti-prokomentuvali-mozlivist-zaboroni-partii-saria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194048-u-minusti-prokomentuvali-mozlivist-zaboroni-partii-saria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193564-dani-pro-pridbanna-porosenkom-pramogo-zavilisa-u-derzreestri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193564-dani-pro-pridbanna-porosenkom-pramogo-zavilisa-u-derzreestri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193564-dani-pro-pridbanna-porosenkom-pramogo-zavilisa-u-derzreestri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3194084-platizki-ci-e-sans-na-znizenna-cin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3194084-platizki-ci-e-sans-na-znizenna-cin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3193832-anonimi-u-merezi-ne-avtoriteti-klicko-zvernuvsa-do-batkiv-cerez-samogubstva-pidlitkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3193832-anonimi-u-merezi-ne-avtoriteti-klicko-zvernuvsa-do-batkiv-cerez-samogubstva-pidlitkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3193832-anonimi-u-merezi-ne-avtoriteti-klicko-zvernuvsa-do-batkiv-cerez-samogubstva-pidlitkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3193832-anonimi-u-merezi-ne-avtoriteti-klicko-zvernuvsa-do-batkiv-cerez-samogubstva-pidlitkiv.html


 

МОЗ оновило карантинний список — у 

«червоній» зоні понад 70 країн ТАБЛИЦЯ 

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило 

оновлений перелік країн червоної та зеленої 

зон за рівнем поширення COVID-19.

 

 

Що почитати у морози: новодруки зими 

2021 ОГЛЯД 

Зібрали для Вас 17 новеньких книжок від 

українських видавництв.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

США і Євросоюз нагадали Росії, що 

«Мінськ» складається з трьох документів 

Місії США та ЄС в ОБСЄ нагадали, що 

Мінські домовленості, підписантом яких є 

Росія, складається з трьох документів – 

Мінського протоколу, Мінського меморандуму 

та Мінського пакета заходів. 

 

 

Агресія РФ проти України змінила 

геополітичну ситуацію у Європі - МЗС 

Україна вимагає від Росії припинити агресію, 

повернутися в простір міжнародного права та 

звільнити тимчасово окуповані території 

Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополь, та частин Донецької і Луганської 

областей. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3194008-moz-onovilo-karantinnij-spisok-u-cervonij-zoni-ponad-70-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3194008-moz-onovilo-karantinnij-spisok-u-cervonij-zoni-ponad-70-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3194008-moz-onovilo-karantinnij-spisok-u-cervonij-zoni-ponad-70-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3193674-so-pocitati-u-morozi-novodruki-zimi-2021.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3193674-so-pocitati-u-morozi-novodruki-zimi-2021.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3193674-so-pocitati-u-morozi-novodruki-zimi-2021.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194060-ssa-i-evrosouz-nagadali-rosii-so-minsk-skladaetsa-z-troh-dokumentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194060-ssa-i-evrosouz-nagadali-rosii-so-minsk-skladaetsa-z-troh-dokumentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194060-ssa-i-evrosouz-nagadali-rosii-so-minsk-skladaetsa-z-troh-dokumentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193739-agresia-rf-proti-ukraini-zminila-geopoliticnu-situaciu-u-evropi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193739-agresia-rf-proti-ukraini-zminila-geopoliticnu-situaciu-u-evropi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193739-agresia-rf-proti-ukraini-zminila-geopoliticnu-situaciu-u-evropi-mzs.html


 

Глави МЗС України та Естонії обговорили 

політику Євросоюзу щодо Росії 

Міністри закордонних справ України та 

Естонії Дмитро Кулеба і Єва-Марія Лійметс 

обговорили політику ЄС щодо Російської 

Федерації напередодні засідання Ради міністрів 

ЄС, присвяченого цій темі. 

 

 

Окупація Криму: в ЄС занепокоєнні 

російськими літаками, здатними нести 

ядерну зброю 

Євросоюз глибоко занепокоєний 

переміщенням Росією до тимчасового 

окупованого Криму літаків та ракет, здатних 

нести ядерні боєприпаси, а також захопленням 

нею колишніх об’єктів зберігання ядерної 

зброї на півострові.

 

 

Україна закликала Росію дозволити 

спостерігачам ОБСЄ біноклі та дрони 

Україна закликає Росію підтримати 

розширення мандату Спостережної місії 

ОБСЄ, яка зараз діє лише на двох російських 

пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк", на 

усі пункти пропуску на неконтрольованому 

кордоні, а також дозволити 

 

 

В Австрії не порушували справу проти 

архітекторів за проєкт в окупованому 

Криму 

Прокуратура Відня не відкривала 

кримінального провадження проти віденського 

архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au за 

його участь у проєкті з будівництва оперного 

театру в окупованому Росією Севастополі 

через відсутність підозри у скоєнні злочину.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194043-glavi-mzs-ukraini-ta-estonii-obgovorili-politiku-evrosouzu-sodo-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194043-glavi-mzs-ukraini-ta-estonii-obgovorili-politiku-evrosouzu-sodo-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194043-glavi-mzs-ukraini-ta-estonii-obgovorili-politiku-evrosouzu-sodo-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3194011-okupacia-krimu-v-es-zanepokoenni-rosijskimi-litakami-zdatnimi-nesti-adernu-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3194011-okupacia-krimu-v-es-zanepokoenni-rosijskimi-litakami-zdatnimi-nesti-adernu-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3194011-okupacia-krimu-v-es-zanepokoenni-rosijskimi-litakami-zdatnimi-nesti-adernu-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3194011-okupacia-krimu-v-es-zanepokoenni-rosijskimi-litakami-zdatnimi-nesti-adernu-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193964-ukraina-zaklikala-rosiu-dozvoliti-sposterigacam-obse-binokli-ta-droni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193964-ukraina-zaklikala-rosiu-dozvoliti-sposterigacam-obse-binokli-ta-droni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193964-ukraina-zaklikala-rosiu-dozvoliti-sposterigacam-obse-binokli-ta-droni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3193804-v-avstrii-ne-porusuvali-spravu-proti-arhitektoriv-za-proekt-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3193804-v-avstrii-ne-porusuvali-spravu-proti-arhitektoriv-za-proekt-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3193804-v-avstrii-ne-porusuvali-spravu-proti-arhitektoriv-za-proekt-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3193804-v-avstrii-ne-porusuvali-spravu-proti-arhitektoriv-za-proekt-v-okupovanomu-krimu.html


 

Кулеба розповів про підготовку розмови 

Зеленського із Байденом 

Підготовка до телефонної розмови президентів 

України і США Володимира Зеленського та 

Джо Байдена продовжується, однак причин для 

занепокоєння немає. 

КОРОНАВІРУС 

 

У Києві за добу – 544 випадків коронавірусу, 

одужали 897 пацієнтів 

За минулу добу кількість киян, які захворіли на 

коронавірусну хворобу, збільшилась на 544 

особи. 

 

Кулеба: Українські посольства влаштували 

справжнє полювання на вакцину 

Українські посольства докладають 

максимальних зусиль, щоб допомогти 

Міністерству охорони здоров’я отримати 

вакцину проти COVID-19.

 

 

У 74% людей, які перехворіли на «корону», 

змінилися поведінка та звички ДОСЛІДЖЕННЯ 

Майже у трьох чвертей респондентів, які взяли 

участь у дослідженні щодо того, як перенесене 

захворювання на COVID-19 вплинуло на їх 

психологічний стан, змінилася поведінка, 

звички, уподобання та реакції. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193581-kuleba-rozpoviv-pro-pidgotovku-rozmovi-zelenskogo-iz-bajdenom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193581-kuleba-rozpoviv-pro-pidgotovku-rozmovi-zelenskogo-iz-bajdenom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193581-kuleba-rozpoviv-pro-pidgotovku-rozmovi-zelenskogo-iz-bajdenom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3193736-u-kievi-za-dobu-544-vipadkiv-koronavirusu-oduzali-897-pacientiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3193736-u-kievi-za-dobu-544-vipadkiv-koronavirusu-oduzali-897-pacientiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3193736-u-kievi-za-dobu-544-vipadkiv-koronavirusu-oduzali-897-pacientiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193608-kuleba-ukrainski-posolstva-vlastuvali-spravzne-poluvanna-na-vakcinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193608-kuleba-ukrainski-posolstva-vlastuvali-spravzne-poluvanna-na-vakcinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193608-kuleba-ukrainski-posolstva-vlastuvali-spravzne-poluvanna-na-vakcinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193627-u-74-ludej-aki-perehvorili-na-koronu-zminilisa-povedinka-ta-zvicki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193627-u-74-ludej-aki-perehvorili-na-koronu-zminilisa-povedinka-ta-zvicki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193627-u-74-ludej-aki-perehvorili-na-koronu-zminilisa-povedinka-ta-zvicki.html


 

Науковиця: Заперечення існування 

коронавірусу - психологічний захист 

Невіра у те, що коронавірус існує, - це тип 

психологічного захисту. Він не шкодить, якщо 

дотримуватися відповідних правил.

 

 

У столиці на «дистанційці» — 148 класів у 

майже сотні шкіл 

На сьогодні у Києві працюють всі школи та 

дитячі садки, на карантин зачинені тільки 

окремі групи чи класи в деяких виховних та 

навчальних закладах.

 

УКРАЇНА 

 

На Радбезі говорили про перегляд п'яти 

сценаріїв 2019 року щодо Донбасу — 

Данілов 

Президент Володимир Зеленський дав 

завдання переглянути п’ять сценаріїв щодо 

тимчасово окупованих територій Донецької й 

Луганської областей, які розглядалися Радою 

безпеки й оборони ще у грудні 2019 року. 

 

 

Партія «Слуга народу» не наймала 

американських лобістів - Корнієнко 

Партія "Слуга народу" не наймала 

американських лобістів, але голова 

парламентської фракції Давид Арахамія 

підписував меморандум про співпрацю з 

американською громадською організацією.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193654-naukovica-zaperecenna-isnuvanna-koronavirusu-psihologicnij-zahist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193654-naukovica-zaperecenna-isnuvanna-koronavirusu-psihologicnij-zahist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193654-naukovica-zaperecenna-isnuvanna-koronavirusu-psihologicnij-zahist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3193793-u-stolici-na-distancijci-148-klasiv-u-majze-sotni-skolah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3193793-u-stolici-na-distancijci-148-klasiv-u-majze-sotni-skolah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3193793-u-stolici-na-distancijci-148-klasiv-u-majze-sotni-skolah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194078-na-zasidanni-rnbo-govorili-pro-pereglad-pati-scenariiv-2019-roku-sodo-donbasu-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194078-na-zasidanni-rnbo-govorili-pro-pereglad-pati-scenariiv-2019-roku-sodo-donbasu-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194078-na-zasidanni-rnbo-govorili-pro-pereglad-pati-scenariiv-2019-roku-sodo-donbasu-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194078-na-zasidanni-rnbo-govorili-pro-pereglad-pati-scenariiv-2019-roku-sodo-donbasu-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193875-partia-sluga-narodu-ne-najmala-amerikanskih-lobistiv-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193875-partia-sluga-narodu-ne-najmala-amerikanskih-lobistiv-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193875-partia-sluga-narodu-ne-najmala-amerikanskih-lobistiv-kornienko.html


 

Зеленський просить Раду скасувати 

обмеження щодо повноважень в.о.міністра 

Президент Володимир Зеленський просить 

Верховну Раду вилучити із закону про 

відновлення  конкурсів на посади держслужби 

норми про обмеження виконання повноважень 

заступниками міністра, якщо посада міністра є 

вакантною. 

 

«Молодець Криклій»: Саакашвілі радіє, що 

ліквідували інспекцію дипломування 

моряків ВІДЕО 

Голова Виконавчого комітету Національної 

ради реформ Міхеіл Саакашвілі позитивно 

оцінив роботу Міністерства інфраструктури та 

його очільника Владислава Криклія у 

реформуванні системи дипломування моряків 

та ліквідації відповідної інспекції. 

 

 

Гармаш не виключає виходу з української 

делегації в ТКГ 

Представник Окремих районів Донецької 

області України в ТКГ журналіст Сергій 

Гармаш вважає, що українська сторона має 

більш жорстко вимагати  

 

 

Конкурси на держслужбу: пропозиції 

Зеленського до ветованого закону пройшли 

комітет ВР 

Комітет Верховної Ради з питань організації 

держвлади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

рекомендував парламенту підтримати 

пропозиції Президента до закону щодо 

відновлення конкурсів на посади на державній 

службі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193631-zelenskij-prosit-radu-skasuvati-obmezenna-sodo-povnovazen-voministra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193631-zelenskij-prosit-radu-skasuvati-obmezenna-sodo-povnovazen-voministra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193631-zelenskij-prosit-radu-skasuvati-obmezenna-sodo-povnovazen-voministra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194005-saakasvili-pohvaliv-kriklia-za-likvidaciu-korumpovanoi-inspekcii-diplomuvanna-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194005-saakasvili-pohvaliv-kriklia-za-likvidaciu-korumpovanoi-inspekcii-diplomuvanna-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194005-saakasvili-pohvaliv-kriklia-za-likvidaciu-korumpovanoi-inspekcii-diplomuvanna-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194005-saakasvili-pohvaliv-kriklia-za-likvidaciu-korumpovanoi-inspekcii-diplomuvanna-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193945-garmas-ne-viklucae-vihodu-z-ukrainskoi-delegacii-v-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193945-garmas-ne-viklucae-vihodu-z-ukrainskoi-delegacii-v-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193945-garmas-ne-viklucae-vihodu-z-ukrainskoi-delegacii-v-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193657-konkursi-na-derzsluzbu-propozicii-zelenskogo-do-vetovanogo-zakonu-projsli-komitet-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193657-konkursi-na-derzsluzbu-propozicii-zelenskogo-do-vetovanogo-zakonu-projsli-komitet-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193657-konkursi-na-derzsluzbu-propozicii-zelenskogo-do-vetovanogo-zakonu-projsli-komitet-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193657-konkursi-na-derzsluzbu-propozicii-zelenskogo-do-vetovanogo-zakonu-projsli-komitet-vr.html


 

Конкурси на держслужбу: Мендель 

попереджає про «зарплатні» наслідки без 

змін до закону 

Якщо не внести зміни до закону про 

відновлення конкурсів на посади держслужби, 

можуть бути проблеми із виплатами для 

працівників багатьох галузей.

 

 

Справа Стуса: Кіпіані піде до Верховного 

суду у разі рішення на користь Медведчука 

Автор книжки «Справа Василя Стуса» Вахтанг 

Кіпіані і видавництво «Віват», у разі винесення 

рішення Київським апеляційним судом на 

користь Медведчука, звернуться до 

Верховного суду.

 

 

Мер Чернівців заявив про тиск з боку 

облпрокуратури і попросив Президента про 

захист 

Чернівецький міський голова Роман Клічук 

заявив про тиск на нього та представників його 

команди з боку обласної прокуратури і 

звернувся із проханням втрутитися у ситуацію 

Президента України, Голову Верховної Ради та 

генерального прокурора. 

 

Ексдепутат Ляшко підробив лотерейний 

білет із виграшем - Новіков 

Голова Національного агентства з питань 

запобігання корупції Олександр Новіков 

заявляє, що колишній народний депутат Олег 

Ляшко підробив лотерейний білет із виграшем 

571 тис. грн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193930-konkursi-na-derzsluzbu-recnica-zelenskogo-poperedzae-pro-zarplatni-naslidki-bez-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193930-konkursi-na-derzsluzbu-recnica-zelenskogo-poperedzae-pro-zarplatni-naslidki-bez-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193930-konkursi-na-derzsluzbu-recnica-zelenskogo-poperedzae-pro-zarplatni-naslidki-bez-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193930-konkursi-na-derzsluzbu-recnica-zelenskogo-poperedzae-pro-zarplatni-naslidki-bez-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193955-sprava-stusa-kipiani-pide-do-verhovnogo-sudu-u-razi-risenna-na-korist-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193955-sprava-stusa-kipiani-pide-do-verhovnogo-sudu-u-razi-risenna-na-korist-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193955-sprava-stusa-kipiani-pide-do-verhovnogo-sudu-u-razi-risenna-na-korist-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3194066-mer-cernivciv-zaaviv-pro-tisk-z-boku-oblprokuraturi-i-poprosiv-prezidenta-pro-zahist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3194066-mer-cernivciv-zaaviv-pro-tisk-z-boku-oblprokuraturi-i-poprosiv-prezidenta-pro-zahist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3194066-mer-cernivciv-zaaviv-pro-tisk-z-boku-oblprokuraturi-i-poprosiv-prezidenta-pro-zahist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3194066-mer-cernivciv-zaaviv-pro-tisk-z-boku-oblprokuraturi-i-poprosiv-prezidenta-pro-zahist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193989-eksdeputat-lasko-pidrobiv-loterejnij-bilet-iz-vigrasem-novikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193989-eksdeputat-lasko-pidrobiv-loterejnij-bilet-iz-vigrasem-novikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193989-eksdeputat-lasko-pidrobiv-loterejnij-bilet-iz-vigrasem-novikov.html


 

На Донеччині встановили білборди з 

портретами загиблих захисників України 

У Донецькій області до Дня Героїв Небесної 

Сотні встановлені 13 білбордів з великими 

портретами земляків, які загинули, виборюючи 

цілісність держави.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Конгрес США схвалив перший транш 

безпекової допомоги Україні - глава 

Пентагону 

Конгрес США схвалив перший транш 

допомоги у рамках Ініціативи безпекової 

допомоги Україні (USAI).

 

 

РНБО доручила з’ясувати, як частина 

державного нафтопроводу опинилася в 

приватних руках 

Рада національної безпеки та оборони 

поставила завдання правоохоронним органам 

з’ясувати, яким чином частина державних 

нафтопродуктопроводів опинилася руках двох 

власників з …

 

 

Як знизити ціни на газ: Шмигаль анонсував 

річні продукти від постачальників 

У Кабміні висловили сподівання, що вже цієї 

весни газопостачальні компанії запропонують 

укаїнцям річні продукти, які дозволять 

споживати газ протягом року за найнижчою 

для цього періоду ціною.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3194028-na-doneccini-vstanovili-bilbordi-z-portretami-zagiblih-zahisnikiv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3194028-na-doneccini-vstanovili-bilbordi-z-portretami-zagiblih-zahisnikiv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3194028-na-doneccini-vstanovili-bilbordi-z-portretami-zagiblih-zahisnikiv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194089-kongres-ssa-shvaliv-persij-trans-bezpekovoi-dopomogi-ukraini-glava-pentagonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194089-kongres-ssa-shvaliv-persij-trans-bezpekovoi-dopomogi-ukraini-glava-pentagonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194089-kongres-ssa-shvaliv-persij-trans-bezpekovoi-dopomogi-ukraini-glava-pentagonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194089-kongres-ssa-shvaliv-persij-trans-bezpekovoi-dopomogi-ukraini-glava-pentagonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3194093-rnbo-dorucila-zasuvati-ak-castina-derzavnogo-naftoprovodu-opinilasa-v-privatnih-rukah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3194093-rnbo-dorucila-zasuvati-ak-castina-derzavnogo-naftoprovodu-opinilasa-v-privatnih-rukah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3194093-rnbo-dorucila-zasuvati-ak-castina-derzavnogo-naftoprovodu-opinilasa-v-privatnih-rukah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3194093-rnbo-dorucila-zasuvati-ak-castina-derzavnogo-naftoprovodu-opinilasa-v-privatnih-rukah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3193902-ak-zniziti-cini-na-gaz-smigal-anonsuvav-ricni-produkti-vid-postacalnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3193902-ak-zniziti-cini-na-gaz-smigal-anonsuvav-ricni-produkti-vid-postacalnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3193902-ak-zniziti-cini-na-gaz-smigal-anonsuvav-ricni-produkti-vid-postacalnikiv.html


 

Справа компаній Суркісів: ПриватБанк 

наполягає на відводі двох експертів 

ПриватБанк наполягає на відводі від розгляду 

справи “компаній Суркісів” двох експертів, 

сумніваючись у неупередженості їхніх 

висновків.  

 

 

Авіакомпанія МАУ з березня розпочинає 

поступове відновлення рейсів 

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 

березня відновлюватиме деякі скасовані під 

час карантину рейси та збільшуватиме частоту 

польотів на популярних напрямках.

 

 

З портфельною держгарантією: Ощадбанк 

запустив нову програму кредитування 

бізнесу 

Нова програма Ощадбанку з використанням 

портфельних гарантій держави має зробити 

кредитування бізнесу більш доступним. 

 

 

Україна на третину скоротила імпорт з Росії 

та країн СНД ІНФОГРАФІКА 

У 2020 році імпорт до України з Росії 

скоротився на 35%, з країн СНД в цілому - на 

29%. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3193827-sprava-kompanij-surkisiv-privatbank-napolagae-na-vidvodi-dvoh-ekspertiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3193827-sprava-kompanij-surkisiv-privatbank-napolagae-na-vidvodi-dvoh-ekspertiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3193827-sprava-kompanij-surkisiv-privatbank-napolagae-na-vidvodi-dvoh-ekspertiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3193866-aviakompania-mau-z-berezna-rozpocinae-postupove-vidnovlenna-rejsiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3193866-aviakompania-mau-z-berezna-rozpocinae-postupove-vidnovlenna-rejsiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3193866-aviakompania-mau-z-berezna-rozpocinae-postupove-vidnovlenna-rejsiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3194031-z-portfelnou-derzgarantieu-osadbank-zapustiv-novu-programu-kredituvanna-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3194031-z-portfelnou-derzgarantieu-osadbank-zapustiv-novu-programu-kredituvanna-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3194031-z-portfelnou-derzgarantieu-osadbank-zapustiv-novu-programu-kredituvanna-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3194031-z-portfelnou-derzgarantieu-osadbank-zapustiv-novu-programu-kredituvanna-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3193941-ukraini-na-tretinu-skorotila-import-z-rosii-ta-krain-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3193941-ukraini-na-tretinu-skorotila-import-z-rosii-ta-krain-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3193941-ukraini-na-tretinu-skorotila-import-z-rosii-ta-krain-snd.html


 

Міноборони профінансує створення 

ракетного комплексу «Сапсан» 

Міністерство оборони України цього року 

профінансує створення вітчизняного 

оперативно-тактичного комплексу «Сапсан». 

 

 

«Зелені» технології: посол Польщі просить 

покращити обмін даними з Україною 

Посол Польщі Бартош Ціхоцкий попросив 

міністра захисту довкілля України Романа 

Абрамовського покращити обмін інформацією 

для реалізації проєктів з розвитку зелених 

технологій.

 

 

«Тарифна» комісія запустила єдине вікно 

для пошуку постачальника електроенергії 

Національна комісія, що здійснює регулювання 

у сферах енергетики і комунальних послуг 

(НКРЕКП) запустила інтерактивний реєстр зі 

зведеною інформацією про всіх постачальників 

електроенергії.

 

 

Близько 10% від ВВП: Центр економічної 

стратегії оцінив втрати Донбасу за п'ять 

років ГРАФІК 

Центр економічної стратегії оцінив втрати 

Донецької та Луганської областей від збройної 

агресії Росії щонайменше в 51 млрд дол. США 

за 2014-2018 роки.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3193936-minoboroni-profinansue-stvorenna-raketnogo-kompleksu-sapsan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3193936-minoboroni-profinansue-stvorenna-raketnogo-kompleksu-sapsan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3193936-minoboroni-profinansue-stvorenna-raketnogo-kompleksu-sapsan.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3194052-tarifna-komisia-zapustila-edine-vikno-dla-posuku-postacalnika-elektroenergii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3194052-tarifna-komisia-zapustila-edine-vikno-dla-posuku-postacalnika-elektroenergii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3194087-blizko-10-vid-vvp-centr-ekonomicnoi-strategii-ociniv-vtrati-donbasu-za-pat-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3194087-blizko-10-vid-vvp-centr-ekonomicnoi-strategii-ociniv-vtrati-donbasu-za-pat-rokiv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3194087-blizko-10-vid-vvp-centr-ekonomicnoi-strategii-ociniv-vtrati-donbasu-za-pat-rokiv.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Денісова пішла до суду через платні послуги 

у СІЗО 

Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини просить Окружний 

адміністративний суд міста Києва визнати 

протиправним наказ Міністерства юстиції 

щодо провадження експериментального 

проєкту з надання платних послуг в слідчих 

ізоляторах.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Росіянин напав з ножем і поранив 

коменданта Генконсульства України у 

Петербурзі 

У Санкт-Петербурзі в Генеральному 

консульстві України у п’ятницю, 19 лютого, на 

військовослужбовця Держприкордонслужби, 

який виконує завдання з охорони закордонних 

дипломатичних установ України, напав 

невідомий чоловік.

 

 

У нідерландського дипломата в Києві 

вкрали велосипед ФОТО 

У центрі Києва у співробітника Посольства 

Нідерландів в Україні невідомі викрали 

велосипед.

 

 

У Львові судитимуть керівника 

молодіжного табору, підозрюваного у 

зґвалтуванні дітей 

У Львові судитимуть керівника молодіжного 

табору, підозрюваного у розбещуванні та 

зґвалтуванні дітей.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3194050-denisova-pisla-do-sudu-cerez-platni-poslugi-u-sizo.html
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У справі про скандальний «чорногорський 

пісок» в Херсоні триває експертиза  

У справі про скандальний так званий 

чорногорський пісок, що був завезений у 

Херсон у 2019 році, проводиться судова 

інженерно-екологічна експертиза, також в 

Україну надійшли матеріали з Чорногорії, що 

наразі аналізуються. 

 

У Києві водій авто до смерті побив пішохода 
ВІДЕО 

У столиці правоохоронці затримали водія 

автомобіля, який до смерті побив пішохода.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Постанова Ради: Майдан не розколює 

націю, а будує європейську Україну 
АНАЛІТИКА 

Принципове питання про роль Революції 

Гідності в історії знову хочуть використати ті, 

хто не хоче визнати, що Україна змінилася 

назавжди

 

 

Вина Шарія, або Чому «брехня така 

прекрасна річ, що не варто нею зневажати» 

АНАЛІТИКА 

Пропаганда стала наукою більше 100 років 

тому і досягла дивовижних результатів у 

маніпулюванні масами. Хто цього недооцінює 

– програє
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СУСПІЛЬСТВО 

 

МКІП оголошує конкурс на 

інформпродукти до 30-річчя незалежності 

України 

Міністерство культури та інформаційної 

політики оголосило конкурс з нагоди 

відзначення 30-річчя незалежності України. 

 

Сьома річниця розстрілів на Майдані: 

соцмережі діляться спогадами ОГЛЯД 

Українці згадують криваві події 18-20 лютого 

2014 року та вшановують героїв Революції 

Гідності. 

 

 

Понад 170 будинків на Теремках тимчасово 

відключать від опалення 

КП «Київтеплоенерго» тимчасово припинить 

теплопостачання та постачання гарячої води до 

172 житлових будинків у мікрорайоні Теремки 

через ремонт трубопроводу 20 лютого. 

 

Небезпечні челенджі: психологи радять 

батькам та педагогам «зануритися» у 

кіберпростір 

Психологи радять приділяти більше уваги 

профілактиці в боротьбі з челенджами, які 

стають популярними у соцмережах та 

потенційно можуть загрожувати життю і 

здоров’ю підлітків.
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Чорнобильська зона відчуження отримала 

офіційні бренд і логотип ФОТО, ВІДЕО 

Чорнобильська зона відчуження отримала 

офіціальний логотип. Його розробляла 

українська креативна агенція, відомим 

проєктом якої є брендинг Ukraine Now. 

 

Підлітки з Ужгорода зачитали реп-

біографію Лесі Українки ВІДЕО 

На Закарпатті діти долучилися до 

Всеукраїнського артчеленджу, присвяченому 

150-річчю з дня народження Лесі Українки. 

Вихованці обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості начитали реп-біографію 

видатної української письменниці. 

 

 

Українська туристка загинула під час 

відпочинку в Єгипті 

Українська туристка з Рівного загинула 

минулого тижня під час відпочинку в Єгипті, 

тіло померлої мають доставити до України 

сьогодні, 19 лютого.

 

 

Обсерваторія на горі Піп Іван 

перетворилася на снігову фортецю 

Рятувальники з Чорногірського гірського 

пошуково-рятувального поста виставили 

неймовірне фото обсерваторії на горі Піп Іван 

Чорногірський, яку в народі називають Білий 

Слон.
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Ангели пам’яті, морські бурульки й 

кандидат Вірастюк ФОТО ТИЖНЯ 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу. 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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